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غير مخصص للبيع

عماد الثاقبيعقوب اإلبراهيمبدر اخلرافي

عمومية »الكابالت« 
توزع 20 ٪ نقدًا 
على املساهمني

»التجاري«: أرباح الربع 
 األول ترتفع 16.8 ٪
إلى 6.3 ماليني دينار

148 ٪ منو أرباح 
»وربة« 

في الربع األول 343534

أكد أن أداء وكيالت النيابة يتميز بالتفوق

املرشد لـ »األنباء«: فتح باب القبول بـ »النيابة« منتصف مايو
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الغامن في جلسة برملان الطالب : نحن هنا جميعًا لنستمع إلى آرائكم 
ومشاكلكم وهمومكم وتطلعاتكم

»تويوتا الساير« 
نظمت يومًا 

مفتوحًا لعمالئها 
األوفياء 

واستعرضت 
مجموعة متميزة 

من أسطول 
سياراتها 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مترئسا اجللسة الثانية لبرملان الطالب وإلى جانبه امني السر م. عادل اخلرافي 
وتبدو االمانة العامة الطالبية

الرئيس التنفيذي ملجموعة الساير القابضة مبارك الساير متوسطا فريق عمل تويوتا )قاسم باشا(

مجموعة من سيارات الدفع الرباعي من »تويوتا«

الشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراح خالل تفقدهما القوة املشاركة في عاصفة احلزم
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»الوزراء السعودي«: قرار مجلس األمن رسالة قوية للحوثيني
وتنسيق خليجي إلعادة إعمار اليمن باسم »مشروع سلمان التطويري«

اخلالد واجلراح: أمن السعودية و»التعاون« من أمن الكويت

ربط آلي بني »الصحة« و»اخلارجية« و»الداخلية« للتأكد 
من صحة الصحف اجلنائية قبل منح تأشيرات الدخول

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ خالد اجلراح وقوف ومساندة 
الكويت حكومة وش����عبا لدع����م اململكة العربية 
السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون والدول 
العربية املشاركة في التحالف العربي � اإلسالمي 
املوحد ل� »عاصفة احلزم« إلعادة االستقرار واألمن 
لليمن الشقيق، مؤكدين أن أمن اململكة وأمن دول 
مجلس التع����اون اخلليجي كل ال يتجزأ من أمن 
الكويت، معربني عن تسخير كل اإلمكانيات خلدمة 

االشقاء باململكة العربية السعودية الشقيقة.
إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء السعودي أمس 
أن الق����رار الذي تبناه مجلس األمن الدولي حتت 
البند الس����ابع حول االزمة اليمنية، يجسد ارادة 

املجتم����ع الدولي وجديته في الوقوف إلى جانب 
الشعب اليمني ورسالة قوية للحوثيني، وميثل 
تأييدا دوليا ملوقف اململكة ودول التحالف و»عاصفة 
احلزم«.  من جهته، قال وزير اخلارجية اليمني 
رياض ياسني أمس إن اآلالف من احلوثيني وقوات 
الرئيس اليمني السابق علي عبداهلل صالح قتلوا في 

عملية عاصفة احلزم التي تقودها السعودية.
وقال ياسني، على هامش اجتماع وزراء االقتصاد 
واالستثمار العرب وتركيا في الكويت أمس، إن 
بالده تنسق مع دول اخلليج ملرحلة إعادة اإلعمار 
عقب إنهاء التمرد وعودة الشرعية، وان مشروع 
إعادة اإلعمار س����يطلق عليه »مش����روع سلمان 

التطويري«.

بيان  عاكوم - عبدالكريم العبداهلل

علمت »األنباء« من مصادر رفيعة املستوى في 
مجلس الوزراء بتوجه الستحداث ربط آلي بني 
وزارات »الصحة � اخلارجية � الداخلية« للتأكد 
من صحة التقارير الطبية والصحف اجلنائية 
قبل منح تأشيرات الدخول للعمالة الوافدة أسوة 
مبا هو معمول به حاليا عند إصدار التأشيرات 

بجميع أنواعها. وذكرت املصادر ذاتها أن هذا الربط 
سيقضي على عمليات التزوير في تلك التقارير 
سابقة الذكر، كما سيتيح أيضا املجال للتنسيق 
بني اجلهات املعنية في الدولة مع جميع بعثات 

الكويت التمثيلية باخلارج في هذا الشأن.
وأشارت املصادر ذاتها الى ان هذا املوضوع 
تتم دراس����ته حاليا بني اجلهات املعنية ملعرفة 

مدى إمكانية تطبيقه من عدمها.

مؤمن المصري

أعلن رئيس مجلس القضاء 
األعلى ورئيس محكمة التمييز 
ورئيس احملكمة الدس����تورية 
العليا املستشار فيصل املرشد 
عن فت����ح باب القبول بالنيابة 
العامة أم����ام اخلريجني اجلدد 
من كليات احلقوق والشريعة 
والقانون منتصف الشهر املقبل 

وملدة 20 يوما. 
وقال املستشار املرشد في 
تصريح خاص ل� »األنباء« إن 
عدد الذين يتم قبولهم للعمل 
 بالنيابة يتراوح بني 50 و60. 
وأضاف املستش����ار املرشد ان 
أداء اإلناث الالتي مت اختيارهن 
للعمل في النيابة العامة يتميز 

بالتفوق الواضح، مؤكدا أنهن 
سبقن الرجال في الدراسة مبعهد 

الكويت للدراسات القضائية.
التفاصيل ص3 ٭

املستشار فيصل املرشد

مجلس الوزراء وافق على »البديل اإلستراتيجي« 
ورفعه إلى نائب األمير

وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع القانون اخلاص بتعديل 
»البديل االستراتيجي« ملوظفي القطاع احلكومي ومذكرته اإليضاحية 
ورفعه إلى سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد متهيدا 
إلحالته إلى مجلس األمة.  جاء ذلك بعد اطالع املجلس في جلسته 
أمس على توصية جلنة الشؤون القانونية بشأن مشروع القانون 
الذي يستهدف ربط طبيعة العمل واملهنة التي ميارسها املوظف مع 
ما يستحقه من أجور سعيا ملعاجلة التباين غير املبرر في األجور 
بني الوظائف املتماثلة وصوال إلى حتقيق العدالة بني العاملني ذوي 
املهنة او الوظيفة الواحدة والتحكم في ميزانية الدولة ومخصصات 

األجور ومبا يؤدي إلى ضمان األداء األمثل.

»التمييز« حتجز طعن 
البراك جللسة 18 مايو 
للحكم مع إخالء سبيله 

بكفالة 1000 دينار

الصالح: احلكومة لن تفرض ضرائب على الدخل
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حوار

فنون

أخيرة

 أنوار اإلبراهيم لـ »األنباء«:
 7.5 كم2 طول أنفاق 

اخلدمات   في مدينة صباح 
السالم اجلامعية  وتعد  األولى  

من نوعها بالشرق األوسط

فؤاد علي لـ »األنباء«: ال أستحي 
أني »بلشت من الصفر« وكنت 

أبيع صور الفنانني في املسرح 
بنصف دينار!

د.أنوار اإلبراهيم

فؤاد علي 
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صرف مكافأة قياديي اجلامعة بأثر رجعي من يونيو 2011
عبداهلل الراكان

كشفت مصادر أكادميية مطلعة ل� »األنباء« 
ان مجلس جامعة الكويت برئاسة وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر العيس����ى قد وافق 
باإلجماع في اجتماعه على إعادة مكافأة القياديني 
الذين أكملوا 4 س����نوات في اخلدمة. وذكرت أن 
 املكاف����أة س����تكون كما كانت علي����ه منذ يونيو

2011 وستصرف للقياديني بأثر رجعي من تاريخه، 
موضح����ة أن الكثير من القياديني قد عينوا بعد 
هذا التاريخ. وأضافت املصادر ان االجتماع وافق 
أيضا على حتديد أعداد الطلبة املقبولني في جامعة 
الكويت بني 6000 و 7000 طالب وطالبة في جميع 
الكليات ومن دون أي تغيير على نسب القبول 

بحيث تكون )70% للعلمي و78% لألدبي(.
التفاصيل ص 22 ٭

من يتجسس عليك 
في »فيسبوك«؟

التفاصيل ص3و 33و42 ٭

التفاصيل ص3 ٭


